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Informaţii personale  

Nume / Prenume Foltean / Florin Sabin  

Adresă(e) Aleea Castanilor, nr. 11, Ghiroda, jud. Timis, Romania 

Telefon(oane) 0256 592 547   

Fax(uri) 0256 592500 

E-mail(uri) florin.foltean@e-uvt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 1964, Mai, 11 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat  
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa specifică în 
domeniul evaluării și 

asigurării calității academice 
și managementului proiectelor 

specifice învățământului 
superior 

 

 

Expert pe termen scurt Pachetul de lucru II – Evaluator program, proiect Dezvoltarea și consolidarea 
culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS, Contract 
POSDRU/155/1.2/S/141894 
 
Experiență în întocmirea documentației de evaluare internă a calității (rapoarte de autoevaluare a 
programelor de studii de licență și master) 
1992: Participarea la elaborarea raportului de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare 
provizorie a specializării  ”Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor”, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
1998: Participarea la elaborarea raportului de autoevaluare în vederea acreditării specializării  
”Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor”, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 
Economie și de Administrare a Afacerilor 
1999: Participarea la elaborarea raportului de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare 
provizorie a specializării  ”Marketing”, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și 
de Administrare a Afacerilor 
2003: Participarea la elaborarea rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare 
provizorie a specializărilor ”Management”, ”Contabilitate” ”Finanțe-Bănci” și Relații Economie 
Internaționale” la forma de Învățământ la Distanță, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 
Economie și de Administrare a Afacerilor 
2004-2008: Membru în Comisia de Asigurare a Calității în cadrul Facultății de Economie și de 
Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara  
2007: Participarea la elaborarea raportului de autoevaluare în vederea acreditării specializării de 
licență ”Marketing” și a programului de master ”Marketing și Managementul Vânzărilor”, Universitatea 
de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
2013: Participarea la elaborarea raportului de autoevaluare în vederea acreditării programului de 
master ”Marketing Strategic și Cercetări de Marketing”, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea 
de Economie și de Administrare a Afacerilor 
Experiență în întocmirea documentației de evaluare externă a calității (rapoarte de evaluare a 
programelor de studii de licență și master) 
2006 – prezent: Participare la evaluarea unui număr de peste 20 de programe de studii universitare de 
licență și master, precum și în comisii de evaluare instituțională în calitate de expert evaluator de 
specialitate în domeniul ”Marketing” în cadrul Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS) 

2009-prezent: Participare la evaluarea a peste 30 de programe de studii universitare de licență și 
master în calitate de Coordonator al echipelor de experți evaluatori și de expert permanent în Comisia 
de Specialitate C6 Științe Economice din cadrul Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS) 
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Experienţa profesională  
  

Perioada 1990 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Lector, Conferenţiar, Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bv. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2000 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef al Catedrei de Marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea procesului didactic şi de cercetare în domeniul Marketing 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bv. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2008 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Prorector responsabil de relaţiile internaţionale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul strategic al procesului de dezvoltare internaţională a universităţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bv. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Economie, specializarea Organizarea producţiei şi a muncii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Perioada octombrie-decembrie 1994, octombrie-decembrie 1995 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetări de marketing, Marketing strategic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Superioară de Comerţ din Marsilia 

Perioada februarie – iulie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Management strategic, Product Management, Strategii şi politici de internaţionalizare ale 
firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Luigi Bocconi din Milano 

Perioada 1983-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Economie, specializarea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Italiană  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, relaționare, colaborare 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Viziune, planificare, organizare, leadership, antrenare, orientare spre rezultat 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, SPSS 

Permis(e) de conducere Categoria A, B 

Informaţii suplimentare - 45 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internationale 
- 40 de lucrări comunicate la conferințe naționale și internaționale 
- 10 cărţi cu caracter didactic şi ştiinţific publicate în edituri recunoscute CNCSIS 
- Conducător ştiinţific de doctorat în domeniul Marketing 

- Director/coordonator al unui număr de 3 granturi de cercetare CNCSIS, 1 grant PNCD2, 2  
POSDRU, 1 grant al Comisiei Europene, 1 grant Banca Mondială și 1 grant TEMPUS 

- Membru în colectivele de cercetare a  4 granturi de cercetare CNCSIS, 2 POSDRU 
- Membru în colectivele de redacţie: Revista Română de Marketing 
- Membru în Comitetul Executiv al Academiei Europene de Marketing 
- Membru al Asociației Americane de Marketing 
- Membru al International Joseph A. Schumpeter Society 
- Expert permanent  al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, 

membru al Comisiei de Stiinţe Economice I 
 

Contracte de cercetare 
reprezentative 

Subcontract de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 91-066/18.09.2007 în cadrul 
PNCDI2 - Universitatea de Vest Timişoara 
Cercetări privind dezvoltarea unui sistem integrat, complex şi interactiv de informaţii 
pentru asistarea deciziilor de marketing ale organizaţiilor româneşti în vederea creşterii 
competitivităţii 
Coordonator de proiect în UVT: Prof.dr. Florin FOLTEAN 
Valoare: 200 mii lei 
Finalizat anii I, II, III 
Contract GRANT  32944/22.06.2004 CNCSIS Tema 8 cod 934 – Universitatea de Vest 
Timişoara 
Metodologie de implementare a unui model de marketing antreprenorial. Aplicaţie pe 
piaţa sistemelor ERP colaborative (Enterprise Resource Planning) 
Director de proiect: Prof.dr. Florin FOLTEAN 
Valoare: 120 milioane lei 
Finalizat 
Contract GRANT, cod CNCSIS 277 „Metodologie de implementare a modelului 
desfăşurării funcţiei calităţii (QFD) în procesul dezvoltării şi lansării pe piaţă a unui nou 
produs”,  
Director proiect: Prof. dr. Florin FOLTEAN, Valoare: 40 milioane lei (ROL), 2002 

 

  

 
Timișoara, 13.06.2016 


